
Kolínská
 chytrá klíčenka

Co vše umí Kolínská chytrá klíčenka?
Po úspěšném pilotním projektu začnou všechny kolínské základní školy 
od září nahrazovat čipy pro vstup do školní budovy víceúčelovou 
KKolínskou chytrou klíčenkou (Klíčenkou). Klíčenka pomáhá škole, žákům i rodičům. Spojuje v sobě více užitečných funkcí. V první 
řadě zajišťuje škole kontrolu nad bezpečným vstupem do budovy a nad výdejem obědů, protože je zároveň klíčem pro elektron-
ické školní zámky a čipem do školní jídelny. V případě zájmu lze na Klíčenku doplnit další volitelné funkce (například čtenářský 
průkaz, časová jízdenka na MHD, platební karta nebo elektronická zdravotní knížka). O nich ale musí rozhodnout rodiče nebo 
zákonní zástupci žáků.

V čem jsou výhody Klíčenky? 
• propojení více funkcí a nahrazení různých čipů, průkazek 
  a karet - úspora nákladů pro rodiče a pohodlnější život 
    školáků
• otevřené technické řešení - možnost zapojení dalších 
 partnerů a rozšíření funkcí
•• finanční výhodnost - provoz Klíčenky v základní verzi 
 v prostředí školy bude vždy zdarma, stejně jako využití 
 Klíčeky jako čtenářského průkazu v Městské knihovně Kolín;
 Klíčenka funguje i jako slevová karta (Vodní svět, 
 knihkupectví Kosmas, hračky a papírnictví Wiky); je-li 
 Klíčenka aktivována jako předplacená karta, 

 vyjde jen na 9 Kč měsíčně; Klíčenku jako předplacenou kartu 
 lze  použít k placení v ČR, i jako časovou jízdenku na MHD 
 (po registraci u dopravce v Kolíně); dobíjení Klíčenky z ban-
 kovních účtů je zdarma
• posilování finanční gramotnosti dětí - seznámení s bezkon-
 taktním placením (volitelná možnost jen pro zájemce)
•• bezpečný a přehledný nástroj pro zasílání kapesného dětem 
 a evidenci plateb - předplacená karta bez nutnosti vést účet 
 u banky (volitelná možnost jen pro zájemce)
• ochrana osobních údajů nejvyšší prioritou

Jak vypadá Klíčenka, je to karta nebo čip? 
Klíčenka je malá plastová kartička o rozměrech 3 x 2 cm a s očkem pro zavěšení obsahující čip.

Je používání Klíčenky povinné?
Užívání Klíčenky není povinné. Pokud si některý z rodičů nepřeje využívat Klíčenku, může požádat o jiné technické prostředky (čipy 
atd.), které budou vydávány pro každou funkci samostatně.

Musíte využívat veškeré funkce Klíčenky? 
KlíKlíčenka má základní funkce, kterými jsou vybaveny všechny Klíčenky (vstup do budovy školy, výdej obědů), a funkce volitelné, 
které je v případě zájmu nutné aktivovat (čtenářský průkaz, časová jízdenka na MHD, platební karta nebo elektronická zdravotní 
knížka). O aktivaci rozhoduje rodič/zákonný zástupce žáka. 

Jak je to s ochranou osobních údajů? 
Ochrana osobních údajů je nejvyšší prioritou. Projekt Klíčenky prošel veškerými standardními procesy a právní 
kontrolou města a splňuje všechny zákonné požadavky na nakládání s osobními údaji. Zároveň byla s partnery řešena i 
návaznost na nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

CCo dělat při ztrátě či odcizení Klíčenky? 
Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži Klíčenky, je třeba informovat školu, která Klíčenku žákovi vydala. Ta Klíčenku zablokuje 
ve školní jídelně i školních zámcích a vydá novou Klíčenku. Pokud Klíčenka sloužila i jako platební karta, ihned kontaktujte 
nepřetržitou klientskou linku na tel. čísle: +420 495 800 665. Zde pomocí čísla Klíčenky (uvedeno v úvodním dopise) nebo telefon-
ního čísla uvedeného při registraci dojde k identifikaci a okamžité blokaci Klíčenky.

Musím si k předplacené funkci Klíčenky otevřít účet u ČSOB? 
ČSOB je partnerem v oblasti technického řešení. Bankovní účet u ČSOB při aktivaci platební funkce Klíčenky, o které rozhoduje 
rodič/zákonný zástupce, není nutný. Rodič/zákonný zástupce může v případě zájmu peníze na Klíčenku převést z účtu v jakékoliv 
jiné bance.

Jakou má Klíčenka platnost?
Klíčenka může sloužit uživateli po celou dobu školní docházky. Pokud je aktivována jako předplacená karta, platnost je 3 roky. 
Poté lze požádat o vydání nové „pokračovací“ Klíčenky.

Více informací na: www.chytraklicenka.cz
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